
 

 

 University of Groningen

Differences in language development among young children in Northeast Netherlands
Poolman, Berend Gerardus

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2016

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Poolman, B. G. (2016). Differences in language development among young children in Northeast
Netherlands. [Thesis fully internal (DIV), University of Groningen]. University of Groningen.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 25-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/452fa183-7fa3-43ec-9857-229946e4846f


Grunneger soamenvatten /  
Samenvatting in het Gronings 



184

G



185

G
runneger soam

envatten  |  S
am

envatting in het G
ronings

Ienlaaiden
Sinds	tiedstieden	wordt	et	pladdelaand	van	Noordoost-Nederland	ien	verband	brocht	
mit	achterstanden	 ien	 t	onderwies.	En	aal	dij	 tied	 is	perbaaierd	dizze	achterstanden	
ien	 koart	 te	 brengen	 en	 verkloarens	 te	 vienden.	 Aal	 dizze	 onderzuikens	 hemmen	
mandaileg	dat	ze	koppeld	worden	aan	socioaleconomische	en	kulturele	achtergronden	
van	gezinnen	 ien	dizze	kontraaien.	Van	doaroet	wordt	docht	dat	n	bult	kiender	op	 t	
pladdelaand	op	grondschoul	al	begunnen	mit	n	achterstand	 ien	de	Nederlandse	 toal	
en	dat	dizze	achterstand	blievend	is.	Om	dij	reden	binnen	der	ofgelopen	tien	joar,	deur	
zowel	 landelijke	 as	 regionoale	 overhaiden,	 projecten	 opzet	 mit	 doul	 dizze	 kiender	
beder	veurberaid	aan	grondschoul	begunnen	 te	 loaten.	Toch	wiezen	nait	alle	sievers	
ien	richten	van	t	idee	dat	jonge	kiender	ien	Noordoost-Nederland,	gemiddeld	nomen,	
mit	 n	 toalachterstand	 grondschoul	 binnenkomen	 en	 dizze	 achterstand	 mor	 zuneg	
ienlopen.	Aal	dat	onderzuik,	aal	dij	veronderstellens	en	aal	dij	projecten	binnen	der	nait	
veul	regio-specifieke	sievers	veurhanden	over	groepsgroote	van	kiender	dij	meugelke	
toalachterstand	en	hou	groot	of	dij	achterstand	is.

Achtergronden van toalachterstanden
Wil	 je	n	 idee	kriegen	over	 t	woar	en	nait	woar	van	 toalachterstanden	 in	Noordoost-
Nederland,	 mon	 je,	 noast	 socioaleconomische	 en	 kulturele	 achtergronden	 ook	
mitnemen	 de	 stucturele	 en	 kulturele	 kenmaarkens	 van	 onderzöchte	 kontraaien.	 Ien	
n	bult	rapporten	over	onderwiesachterstanden	ien	t	algemaain	en	ien	t	biezunder	op	
t	pladdelaand	stoan	zoaken	woarvan	men	docht	dat	dij	votdoalek	van	belang	binnen	
veur	toalontwikkeln	van	jonge	kiender.	t	Binnen	lösstoande	faktoren	dij	nog	noeit	ien	
verband	bekeken	binnen.

As	eerste	kin	je	nuimen	dat	d’onderzöchte	regio	van	oldsher	n	staarke	agrarische	
opbaauw	het.	De	economische	ontwikkeln	is	den	ook	aans	van	opzet	as	op	aander	plekken	
ien	t	laand,	as	gevolg	dat	et	gemiddelde	ienkomen	leger	en	waarklooshaidssievers	hoger	
binnen.	As	je	t	soort	bedrieven	bekieken	den	is	der	meer	waark	veur	mensken	mit	n	
legere	of	middelboare	oplaaiden	as	n	hogere.	Mit	van	dij	gevolgen	dat	 t	percentoage	
hoger	opgelaaiden	ondervertegewoordigd	is.	

As	 twijde	 kin	 je	 nuimen	 dat	 veurzainens	 staark	 teruglopen	 as	 gevolg	 van	 krimp	
en	vergrote	mobiliteit.	Van	oldsher	binnen	dörpen	zulfverzörgend,	konden	heur	zulf	
redden.	Omreden	van	grode	mobiliteit	werden	t	woondörpen.	Ienwoners	hemmen	gain	
bienden	meer	mit	t	dörp.	Ienwoners	binnen	minder	oafhankelek	van	t	dörp	en	hemmen	
hun	socioale	netwaark	nait	allain	ien	dörp,	mor	benoam	ook	elders:	ze	binnen	import.	
Wel	wat	 verder	wil	 komen	 ien	moatschappij	 trekt	 vot.	 Kommen	minner	 kiender	 en	
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schoulen	goan	soamen	of	mouten	sluten.	As	gevolg	van	economische	neergang	mouten	
veul	winkels	heur	economische	activiteiten	stoaken	en	ook	kulturele	veurzainens	stoan	
onner	druk.

As	daarde	kin	je	nuimen	hou	of	ter	ien	t	gezin	tougaait.	Wat	binnen	oplaaidens	en	
opvattens	van	ollu	over	t	opvouden	en	t	onderwies;	wat	bringen	ze	heur	bie.	Mit	aander	
woorden	hou	is	d’ienformele	edukoatie:	woar	worden	kiender	op	wezen,	wat	kriegen	ze	
te	lezen,	hou	wordt	der	mit	heur	proat.

Dizze dissertatie
Dit	 onnerzuik	 bekikt	 verschillen	 ien	 toalontwikkeln	 tussen	 jonge	 kiender	 ien	
Noordoost-Nederland.	 As	 eerste	 bekiek	 ik	 of	 kiender	 aan	 t	 begun	 van	 grondschoul	
ien	dizze	kontraaien	n	toalachterstand	hemmen,	ien	vergelieken	mit	leeftiedsgenoten	
verderop	 ien	 t	 laand	 en	 ien	 vergelieken	 mit	 landelijke	 normen.	 As	 twijde	 in	 dit	
onderzuik	 is	 te	 bekieken	 of	 t	 ontstoan	 van	 dizze	 verschillen	 meuglekerwies	 deur	
socioalecomische	en/of	kulturele	factoren	komt.	Veur	t	antwoord	op	dizze	twij	vroagen	
worden	 gegevens	 oet	 drij	 studies	 bruukt.	 Ien	 kepiddel	 2	 binnen	 gegevens	 bruukt	
van	kiender	 ien	veurschoulse	veurzainens	 aan	de	pre-COOL	 leerderij.	 Pre-COOL	 is	n	
landeleke	onderzuik	noar	de	ontwikkeleffecten	van	veur-	en	vrougschoulse	opvang-,	
en	educoatieveurzainens.	Kiender	worden	doarbie	meerdere	joaren	volgd.	Reseltoaten	
van	dij	onderzuiken	worden	weergeven	ien	Kepiddel	3	en	Kepiddel	4	mit	data	dij	apaart	
veur	dizze	studie	binnen	verzoameld	bie	11	grondschoulen	 ien	regio	Delfziel.	Veur	 t	
onderzuik	 ien	kepiddel	5	binnen,	ook	 ien	 t	belang	hiervan,	dattien	moekes	oet	dizze	
kontraaien	interviewd.

Verschillen ien woordenschat en grammaticoale veerdeghaid tussen peuters
t	Eerste	onderzuik,	Kepiddel 2,	het	toalontwikkeln	van	twij-	en	drij-joarege	peuters	ien	
Noordoost-Nederland	bekeken	mit	toalontwikkeln	van	heur	evenòlders	ien	landelijke	
vergeliekensgroep.	Hierbie	is	keken	noar	de	passieve	woordenschat	en	grammaticoale	
veerdegheden	 van	 de	 peuters.	Wie	 gingen	 der	 vanoet	 dat	 ien	Noordoost-Nederland,	
n	 regio	 woarien	 leeg-	 en	 middelboar	 opgelaaiden	 oververtegenwoordegd	 binnen,	
kiender	 legere	 scores	op	baaide	veerdegheden	hemmen	zollen	dan	 ien	de	 landelijke	
vergeliekensgroep.

Tiedens	steekproef	bleken	hoger	opgelaaiden	ainegzins	oververtegenwoordigd	en	
leger	opgelaaiden	n	beedje	ondervertegenwoordigd.	Om	n	betraauwboare	vergelieken	
te	moaken	tussen	kiender	ien	Noordoost-Nederland	en	kiender	ien	vergeliekensgroep,	
is	 steekproef	 mit	 behulp	 Random Sampling with Replacement	 aanpaasd.	 Zuks	 ien	
overainkomst	mit	verdailens	van	de	“urbanisatiegroad	per	gemaainte”.	Ien	tegenstellen	
tot	 onze	 verwachtens	 bleek	 dat	 peuters	 ien	 Noordoost	 Nederland,	 gemiddeld	
genomen,	 beder	 presteerden	 op	 woordenschat	 en	 grammaticoale	 veerdi	 gheden	
dan	heur	evenòlders	elders	ien	t	 laand.	Op	twij-joarege	leeftied	vil	t	verschil	op	veur	
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woordenschat,	woarbie	 sproake	was	 van	 n	 klaain	 effekt.	 Op	 drij-joarege	 leeftied,	 vil	
t	 verschil	 staarker	 op	 veur	 zowel	 woordenschat	 as	 grammaticoale	 veerdegheden.	
Vannijs	was	er	sproake	van	n	klaain	effekt.	Dou	bekeken	wie	hou	of	de	biedroage	van	t	
oplaaidensniveau	van	moeke	op	baaide	toalveerdegheden	was,	deur	gebruuk	te	moaken	
van	Structural	Equation	Modeling	(SEM).	Dizze	resultoaten	laiten	n	luddek,	mor	n	wel	
duudlek	 effekt	 zain	 van	 oplaaiden	 van	moeke	op	woordenschatveerdeghaaid	 van	de	
drij-joaregen,	boven	op	t	grode	effekt	dat	woordenschatveerdeghaaid	op	twij-joaregen	
haar.	Oplaaiden	van	moeke	haar	gain	aanvullend	effekt	op	grammaticoale	veerdegheden	
van	drij-joarege	peuters.	Resultoaten	van	n	 “multi-group-analyse”	 gaven	aan	dat	der	
gain	“differentieel”	efffekt	was	van	de	regio	bie	t	veurspellen	van	de	woordenschat	en	
grammatikoale	veerdegheden	van	peuters	vanoet	oplaaiden	van	moeke.

Verschillen ien ontwikkeling van toalveerdegheden bie kleuters
t	Onderzuik,	weergeven	ien	Kepiddel 3,	binnen	eerst	de	socioaleconomische	en	kulturele	
factoren	beschreven,	woarvan	t	 idee	is	van	belang	te	weden	veur	toalontwikkeln	van	
jonge	kiender	in	Noordoost-Groningen.	Oet	resultoaten	van	kepiddel	2,	bliekt	ook	ien	dit	
dail	van	t	onderzuik	zowat	haalfschaid	van	olluu	middelboar	oplaaid	te	wezen.	Noast	de	
socioaleconomische	factoren,	is	ook	onderzöcht	of	de	geletterhaid	van	ollu,	as	kulturele	
factor,	als	recreatief	den	wel	informatief	kenschetst	kin	worden.	Oetkomst	let	zain	dat	
dat	–	gemiddeld	gezain-	ollu	ien	dizze	steekproef	bouken	en	tiedschriften	overwegend	
veur	recreatieve	doeleinden	bruken.	Doarnoast	laiten	correlationele	analyses	zain	dat	
functies	van	t	toalgebruuk	thoes	staark	koppeld	waren	aan	functies	van	toal	op	t	waark.	
Aans	zegd:	ollu	dij	boanen	hemmen	woarbie	t	schrift	belangriek	is,	bruken	toal	meer	
veur	 informatieve	 overdracht.	 Dou	 hemmen	 wie	 keken	 noar	 toalprestoaties	 van	 de	
leerlingen.	Ien	tegenstellen	van	onze	verwachtens,	binnen	resultoaten	van	kiender	ien	
groep	1	op	t	gebied	van	de	woordenschat,	geliek	mit	t	landelk	gemiddelde.	Kiender	ien	
groep	2	en	3	 laiten	 t	zulfde	zain.	Verdere	analyses	van	de	gestandaardiseerde	scores	
laiten	zain	dat	meer	dan	n	daarde	van	de	kiender	scores	hadden	dusdoaneg	ver	onner	t	
gemiddelde	lagen,	dat	van	n	achterstand	sproken	worden	kon.	

Wat	actieve	woordenschat	aanbelangd,	laiten	kiender	ien	groep	2	en	3	weliswoar	n	
grui	zain,	mor	blift	t	gemiddelde	onder	dat	van	t	landelke	gemiddelde.	Aantoonboare	
verschillen	 tussen	 twij	 subgroepen	 ien	 codegerelateerde	 veerdegheden,	 dij	 je	 as	
veurlopers	 zain	 kinnen	 van	 t	 technisch	 lezen,	 binnen	 vot	 op	 t	 moment	 dat	 kiender	
ien	groep	3	ainmoal	mit	 technisch	 lezen	begonnen	waren.	Kiender	 ien	groep	3	 lazen	
op	 t	 niveau	 van	 t	 landelke	 gemiddelde.	 Aanvangkelke	 significante	 verschillen	 ien	
groep	1	tussen	de	woordenschatscores	van	baaide	groepen	bleven	ien	groep	3	echter	
wel	 significant.	 ’t	 Twijde	 opzet	 van	 dit	 onderzuik	was	 te	 kieken	 of	 vanoet	 toupazen	
van	 informatief	 toalgebruuk	 van	 ollu	 ien	 groep	 1,	 toalprestoaties	 van	 kiender	 ien	
groep	3	veurspeld	worden	kin,	ook	as	doarbie	controleerd	wordt	veur	de	cognitieve	
meugelkheden	van	de	kiender	en	eerdere	toalprestoaties.	De	resultoaten	van	de	SEM-
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analyses	 laiten	zain	dat	 t	effect	van	 informatieve	geletterdhaaid	gedurende	de	eerste	
twij	schouljoaren	allaain	significant	is	veur	codegerelateerde	veerdegheden.	Ien	groep	
3	 echter	 blift	 t	 effekt	 op	 codegerelateerde	 veerdegheden	 nait	 opvallend,	 terwiel	 op	
mondelinge	toalveerdegheden	een	“substantieel	en	significant”	effekt	vonden	werd.	t	
Effekt	van	informatieve	geletterdhaaid	bliekt	dat	over	de	joaren	selectief	van	oard	is.

Verschillen ien proaten, lezen en schrieven bie kleuters
Der	 is	n	 idee	dat	geletterdhaid	as	k	ulturele	 factor	biedroagt	aan	toalontwikkeln	van	
kiender.	Veur	t	verder	ontwikkeln	en	toupazen	van	toal	ien	Kepiddel 4	onderzöcht	hou	
of	ollu	hier	over	dochten,	en	wat	of	ze	verwachten	van	kiender	op	schoul	en	zoaken	van	
informele	educoatie.	Reden	van	dizze	studie	waas	om	te	zain	of	de	omgevingsfactoren	
gezoamelk	 biedroagen	 aan	 de	 toalontwikkeln	 van	 jonge	 kiender	 ien	 eerste	 joar	 van	
grondschoul	ien	Noordoost-Grunnen.	t	Weergegeven	theoretisch	model	let	n	koppelnd-
effekt	zain	van	informatieve	geletterdhaid	van	ollu,	t	oplaaidenniveau	van	moeke	en	de	
opvattens	en	verwachtens	van	ollu.	Analyses	loaten	ook	zain	dat	opvattens	en	verwachtens	
t	effekt	medieerde	van	informatieve	geletterdhaid	van	ollu	mit	de	toalprestoaties	van	
kiender.	 As	 leste	 loaten	 oetkomsten	 zain	 dat	 opvattens	 verholdingsgewies	 koppeln	
tussen	informatieve	geletterdhaid	en	aspecten	van	informele	edukoatie.	Wie	haren	t	mis	
dou	wie	dochten	dat	zoaken	van	informele	educoatie	zollen	mediëren	tussen	ofkomst	
van	ollu	en	toalprestoaties.

Opvattens en verwachtens van moekes van jonge kiender ien Noordoost-
Grunnen
Kepiddel	4	let	t	effekt	zain	van	opvattens	en	verwachtens	op	toalprestoaties	van	jonge	
kiender,	mor	de	echte	opvattens	en	verwachtens	van	moekes	ien	Noordoost	Grunnen	
wer	nait	duudelek.	Reden,	zo	as	nuimd	ien	Kepiddel 5,	opvattens	over	grootbrengen	
en	 onderwies	 en	 de	 verwachtens	 van	 schoulprestoaties	 van	 heur	 kiender	 zichtboar	
te	moaken.	Oetaindelek	brochten	analyses	van	 interviews	mit	dattien	moekes	vaaier	
profielen	op,	op	boases	van	twij	ordeningsprincipes.	t	Eerste	ordeningsprincipe	gaait	
over	de	wieze	woarop	moekes	omgoan	mit	toal	en	geletterdhaid.	Hierin	worden	twij	
oetersten	 onderschaaiden.	 Tegenover	 n	 school-oriented culture,	 woar	 onder	 meer	
decontextueel	toal	en	gerichthaid	op	nije	ienformoatie	wordt	verstoan,	wordt	n	home 
oriented culture	 onderschaaiden.	 Mainsttied	 wordt	 toal	 bruukt	 veur	 praktische	 en	
recreatieve	 zoaken	 en	mainsttied	 over	 onderwaarpen	 dij	 non	 speulen.	 t	 Twijde	 geft	
de	 opvouden	 aan	 dij	moekes	 zulf	 vrouger	 had	 hemmen	 en	 non	 deurgeven.	 Eerdere	
oetkomsten	gaven	al	aan	dat	opvattens	en	verwachtens	van	ollu	slim	te	moaken	hemmen	
mit	socioaleconomische	en	kulturele	achtergrondfactoren	zo	as	 t	oplaaidensniveau,	 t	
hemmen	van	n	betoald	waark	en	wat	kriegen	kiender	verder	van	 thoes	mit.	Moekes	
mit	n	dörpse	en	bepaarkte	(ien	aigen	kring	blievend)	menaaier	van	leven,	dij	leger	of	
middelboar	 oplaaid	 binnen,	 gaain	 betoald	 waark	 hemmen,	 en	 heur	 ketakten	 ien	 de	
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buurt	hemmen,	verwachten	minder	van	heur	kiender	den	moekes	dij	oet	de	buurt	van	
de	stad	komen,	en	meer	op	zichzulf	leven.	Haildaal	wat	aans	was	t	van	moekes,	dij	groot	
worden	binnen	ien	klaaine	dörpen.	Zai	haren	zowel	de	kennis	as	de	veerdegheden	om	
net	aans	 “school-oriented”	weerdes	 te	handelen,	mor	omdat	dit	nait	paaste	bie	heur	
manaaier	van	leven,	deden	ze	nait	zo.

Conclusies
De	oetkomsten	van	dizze	dissertatie	laiden	tot	n	stuk	of	wat	conclusies.	t	Komt	ter	as	
eerste	op	deel	dat,	gemiddeld	nomen,	gain	 toalachterstanden	binnen	 ien	Noordoost-
Nederland.	Overal	wordt	docht	dat	kiender	ien	dizze	regio	mit	n	toalachterstand	aan	
grondschoul	begunnen,	mor	dit	mout	je	aans	bekieken.	Der	kin	wel	zegd	worden	dat	
der	 aanwiezens	 binnen	 dat	 n	 haile	 grode	 groep	 kiender	 wel	 toalachterstanden	 het.	
Dat	wil	zeggen	dat	der	ook	een	relatief	grode	groep	kiender	binnen	dij	t	oardeg	nuver	
doun.	 Dizze	 zogehaiten	 “bimodale”	 verdailen	 sluut	 aan	 bie	 recente	 sociologische	 en	
demografische	analyses	dij	d’	ontwikkelen	van	t	pladdelaand	ien	Noordoost-Nederland	
aanbelangen	en	dij	n	tounemende	twijdailen	zain	loaten	tussen	leger	opgelaaiden	en	
hoger	opgelaaiden.	

Twijde	 conclusie	 budt	 evidentie	 veur	 dizze	 aannoame:	 t	 Bliekt	 dat	 soamenhang	
tussen	 socioaleconomische	 factoren,	 zo	 as	 oplaaidensniveau,	 betoald	 waark	 en	
toalprestoaties	 van	 kiender	 gemedieerd	 wordt	 deur	 kulturele	 faktoren,	 zo	 as	 wieze	
van	geletterdhaaid,	aspecten	van	ienformele	educatie,	opvattens	over	grootbrengen	en	
onderwies	en	verwachtens	van	ollu	over	prestoaties	op	schoul.	Omreden	dizze	analyze	
aangeft	dat	nait	allent	gezinsfactoren	mor	ook	structurele	kenmaarkens	van	kontraaien	
n	 rol	 speulen,	 zol	 aanpak	 van	 de	 verschillen	 tussen	 toalprestoaties	 van	 kiender	
multidisciplinair	mouten	wezen.

Implicaties
Dit	proefschrift	geft	n	aantal	praktische	implicaties.	De	eerste	gaait	om	ondersteunen	
van	t	grootbrengen.	Oetkomsten	ien	kepiddel	4	en	kepiddel	5	laiten	n	nauwe	reloatie	
zain	 tussen	 socioaleconomische	 en	 kulturele	 achtergrondkenmaarkens	 van	 ollu	 mit	
toalprestoaties	van	kiender.	Dizze	oetkomsten	ondersteunen	de	stellen	dat	ondesteunen	
van	t	grootbrengen	nait	allent	goan	mout	over	de	geletterdhaid	ient	t	gezin,	mor	dat	ook	
de	socioaleconomische	situoatie	van	ollu	beder	worden	mout.	Dat	plaait	derveur	dat	
ollu	oplaaidens	volgen	en	van	doaroet	aan	 t	waark	goan.	Dizze	aanpak	sluut	aan	bie	
pregrammen	ien	t	Verainigd	Koninkriek,	de	zo	genuimde	Family	Learning	pregrammen,	
woarbie	 luu	heur	 richten	op	 t	 kiend	 (deur	n	 gerichte	 curriculum	op	 schoul),	 ollu	 as	
grootbrenger	 (via	 ondersteunen	 ien	 t	 grootbrengen)	 en	 op	 ollu	 as	 “leerder”	 (via	
wozzeneducatie).	De	 Intergrale	Kindvoorzieningen,	 dij	 leste	 joaren	op	 t	 pladdelaand	
ienwaaid	binnen,	zollen	zukse	aanpak	meschains	kloar	kriegen	kinnen.	t	Is	nait	te	veul	
zegd	 dat	 onderwies	 en	 opvang,	 ondersteunen	 ient	 grootbrengen	 en	wozzeneducatie	
soamenwaarken	nait	overbodeg	is.	
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n	Twijde	rekomdaaier	 is	 t	om	meugleke	toalachterstanden	op	tied	vast	 te	stellen.	
t	 Gaait	 nait	 allinneg	 om	 t	 vaststellen	 van	 achterstanden	 bie	 kiender,	mor	 veural	 om	
tiedstiedeg	n	 idee	 te	kriegen	van	 toalomgeven	van	kiender.	 Ien	dizze	 tieden	worden	
ien	 n	 bult	 gemaainten	 mit	 de	 zogenoamde	 “omgevingsanalyse”	 waarkt.	 Dizze	
“omgevingsanalyse”	wordt	ien	n	bult	gevallen	allent	bruukt	veur	t	aanduden	van	zoaken	
en	het	 den	 ook	benoam	 t	 oogmaark	 om	vast	 te	 stellen	 houveul	 kiender	 tot	 de	VVE-
doulgroep	heuren:	dit	ien	verband	mit	touwiezen	van	middelen.	t	Rekomdaaierd	dizze	
liest	aan	te	vullen,	omreden	heur	nait	allent	veur	identificatie	te	bruken,	mor	ook	bruukt	
kin	worden	deur	dij	lu,	dij	der	veur	deurleerd	hemmen.	Om	zo	te	reken	nait	te	loat	mit	
ollu	aan	proat	te	komen	over	heur	opvattens,	verwachtens	en	n	bepoalde	aanpak	mit	
betrekken	tot	geletterdhaid.	t	Haile	verhoal	het	ideeën	en	modelln	ain	en	aander	braid	
aan	te	pakken.




